
النعمممة بقدر شعرت مرضت إذا لكن الصحة نعمة النعمة بهذه تشعر ما 
تنفممس تأكممل وأنممت تنفممس النفس تنفس ال ن أنت الشياء تتبين وبضدها

شيء بأي تحس ل مضجع وأنت قاعد وأنت قائم وأنت تنفس تتكلم وأنت
تنفمس ضمميق عنممدك ويكممو ن نفسمك يحبممس أ ن تعمالى اللمه قممدر لو لكن

الشممر هممذا أ ن فالحاصممل النفممس قدر عرفت ؟ ل وإل النفس قدر عرفت
الفيضممانات طيممب ، عليممه وقممع لمممن بالنسممبة حتى الواقع في نسبي شر

خير لها الله تقدير إلى بالنسبة لكن شر ؟ خير وإل شر والجدب والزللزل
يتعظممو ن للخريممن بالنسممبة خيممر هممي لكن أصابتهم لمن بالنسبة شر هي

اا تكو ن وقد ويخافو ن عممز اللممه إلممى يرجعممو ن بحيث المصابين لولئك خير
رر وخيمة عاقبتها المعصية أ ن ويعرفو ن وجل ره رظ دد ((  رسدا رف لل رر ففف ي ا ربفف لل ا

فر لح رب لل رمدا روا لت فب رب رس فد ي رك ليفف فس رأ ننففدا لم ال ده رق فذي ديفف رض فل لعفف فذ ي رب نلفف دلففاوا ا فم رع
لم ده نل رع رن رل دعاو فج لر عليممه اللممه صمملى قوله بين منافاة فل إذا]41)[الروم:) ري
يففردن (( إن اليممة هممذه مثممل  وبيممن) إليففك ليففس ( الشففر:  وسمملم

) .) بضر الرحمن
: قمموله مممن مممأخوذ ، للممه الرحمممة صفة : إثبات الكريمة الية فوائد ومن

علممى يدل المشتق والوصف ، مشتق وصف الرحمن ) ل ن) (( الرحمن
وتممراب وحجممر كأسد الجامدة السماء بخل ف بد ول منه المشتق المعنى

تممدل أ ن لبممد المشممتقة السممماء لكممن معنى على تدل ل هذه أشبهها وما
لمممن بالنسممبة أما وكتابه ورسوله الله أسماء إلى بالنسبة هذا معنى على

يسمممي قممد ، تدل ل وقد المعنى على تدل فقد المخلوقين من بها تسمى
اا اا يسمي وقد ، بالله كافر وهو الله عبد شخص اا شخص وقممد ، مذمم محمد
واضح الناس أفسد من وهو صالح يسميه وقد ، سيموت وهو خالد يسمي

. طيب ،
بعبادتهمما النمماس على يموهو ن الصنام عابد : أ ن الكريمة الية فوائد ومن

يسمممعه عنممدما وهممذا اللممه عنممد لهم شفيعة لتكو ن يعبدونها أنهم فيدعو ن
الشممافع مرتبممة ل ن اللممه دو ن مرتبة في اللهة يجعلو ن أنهم يظن السامع

عنممد لنمما شممفعاء : إنهم فيقولو ن ؟ كذلك أليس إليه المشفوع مرتبة دو ن
ه شمركاء جعلموهم بل شفعاء يجعلوهم لم أنهم والحقيقة الله ، واضمح لل

مممن الحممذر منممه فيسممتفاد الله يعبدو ن كما يعبدونهم لنهم ؟ شركاء كيف
أ ن يقتضممي فيممما نفسه يسمي قد الباطل صاحب وأ ن بالتسمية التلبيس

المعتزلممة ، موجممود كممثير ؟ موجممود وهممذا ، كممذلك وليممس حق على يكو ن
نحممن تنزيه أهل أنفسهم يسمو ن والمعطلة التوحيد أهل أنفسهم يسمو ن
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اا جعلتممموه اللممه تنزهممو ن ل أنتممم أهممل السممنة أنتممم أممما اللممه ننممزه صممنم
اا وهممؤلء الصممفات إثبممات في بالخلق فمثلتموه نفممس التوحيممد أهممل أيضمم

يسممتلزم الصفات تعدد ل ن الله لنوحد الصفات نفينا نحن يقولو ن الشيء
. تمويه هذا الموصو ف تعدد

أنفسهم فيسمو ن العبد بفعل تعلق تعالى لله يكو ن أ ن ينكرو ن المعتزلة 
اا اللممه جعلتممم الظلممم أهممل فممأنتم أهل السنة يا أنتم أما العدل أهل ظالممم

فنحممن نحممن أممما عليها يعاقبه ثم العبد على المعاصي يقدر الذي هو حيث
ه المسمتقل هو النسا ن : أ ن نقول العدل أهل جمولزي فمإذا وعملمه بنفس
أنفسممهم سممموا النصممارى ، فعلممه لنممه الجممزاء استحق فقد معصيته على
اا بالمسميحيين ؟ بماذا المسميح ديمن علمى أنهمم ليوهمموا لحمالهم توصميف

دينممه علممى كممانوا لو دينه عل ليسوا وأنهم منهم بريء المسيح أ ن والواقع
عيسممى فممإ ن وسمملم عليممه اللممه صمملى بمحمممد بشممارته لقبلوا له وقابلين

فنفف ي ريدا ((:  قممال بممه بشممرهم رل رب فئي ررا لسفف رنفف ي فإ دل فإ دسففاو فه رر نلفف لم ال دكفف لي رل فإ
ققدا رد رص رمدا دم رن فل لي ن ي رب رد رن ري فة فمفف ررا لاو نتفف قرا ال رشفف رب دم لل رو دسففاو رر فت ي فب لأ لن ريفف فمفف

فد ي لع ده رب دم لس دد ا رمفف لح لمنمموا بالنجيممل مممؤمنين كممانوا ولممو]6)[الصممف:) رأ
فذ ي ((:  يقول الله ل ن والسلم الصلة عليه بمحمد نل ده ا رن ددو فج قبففدا ري دتاو لك رم

لم ده رد لن فة فف ي فع ررا لاو نت فل ال فجي فلن بعيسى آمنوا ل فهم]157)[العرا ف:) روا
بالمسمميحيين أنفسممهم سممموا ذلك مع لكن النجيل وهو عيسى بكتاب ول

ااا طيممب مقبولممة بصممبغة نحلتهممم ليصممبغوا الباطل من عليه هم لما توصيف
: نعبممد يقولممو ن هممؤلء ل ن بالتسمممية التلممبيس ممن الحذر يجب أنه المهم
إنممما الحقيقممة فممي وهم لنا شفعاء ليكونوا أو شفعاء ؟ إيش لتكو ن اللهة

. شركاء جعلوهم
أو بسمموء تعممالى اللممه أراده من ينقذ أحد ل : أنه الكريمة الية فوائد ومن

أننمما مممع هممذا يجتمممع كيممف قلممت ) فممإ ن) ينقذون (( ول:  لقوله بضرر
شممخص فجمماء الممماء فممي سممقط حممتى الريممح بممه عصممفت الغريق نشاهد
ه اللمه أراده ممما أنقمذ فهمذا فأنقذه وء ممن ب إنقماذه إ ن نقمول أ ن ؟ الس
شمماء ولو أحد عنده يكن لم هذا يهلك أ ن الله شاء لو وجل عز الله بتقدير

لكمما ن يهلك أ ن الله أراد ولو السباحة يجيد ل من عنده لكا ن يهلك أ ن الله
اا له الله قيض فإذا ؟ كذلك أليس الحسا ن يريد ل من عنده اا شخصمم قممادر
اا إنقمماذه علممى نممؤمن ونحممن وجممل عممز اللممه بقممدر أنقممذه للحسمما ن محبمم

اا فنكو ن ولد يا كذا مستقلة بأنهم نؤمن ل لكننا بالسباب الممذين بين وسط
إنهمما نقممول بنفسممها مممؤثرة أنها يدعو ن الذين وبين السباب تأثير ينكرو ن
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اا لها الله بجعل لكن مؤثرة السممباب ذات لسلب تعالى الله شاء ولو تأثير
إبراهيم فيها ألقي حينما لها تعالى الله قال باردةو محرقة فالنار ، تأثيرها

قا (( كاون ي:  قدا برد اا ؟ إيممش ) فصممارت) إبراهيففم علففى وسففلم بممرد
اا اا تكن لم وسلم إل حجممزه يمكممن ل سمميال جمموهر والممماء للحممراق سممبب
حممواجز بممدو ن كالجبال الماء صار البحر موسى ضرب ولما ثخينة بحواجز

أ ن نعممر ف وبممه وجممل عممز اللممه بقممدر لكنممه المعتادة السباب خل ف وهذا
اا لها تعالى الله بجعل مؤثرة السباب الكممل ل ن تأثيرهمما لسممقط وإل تأثير

 الله بيد
: المفسرين بعض قال والسلم الصلة عليه لبراهيم النار ذكر وبمناسبة

قا (( كاون ي:  لهمما قممال لما الله " إ ن قدا بففرد )) إبراهيففم علففى وسففلم
واسممتغرب تسممخن ول بمماردة الدنيا أقطار جميع في النيرا ن جميع صارت
تممأخر نعممم عليهمما القممدر غلممى مما اليوم نارنا بلى إيش " قالوا ذلك الناس

ما ، خاطئ قول أنه لشك هذا لكن باردة صارت النار ل ن نضج ما طعامنا
اللممه ، وجممل عممز اللممه أمر خل ف هو بل الصواب من بعيد خاطئ خطأ هو

:  قال
كالعلم فهي الضم على بنيت ولهذا مقصودة نكرة ) ونار) ندار يدا (( قلندا

قا (( كففاون ي:  قال ثم فيها ألقي التي النار وهي معين شيء بها يراد بففرد
قدا أدري ممما لكممن الكريمممة اليممة خل ف ) فهممو) إبراهيففم علففى وسفلم

مممذاهب يممذهبو ن عنهممم وعفمما عليهم الله رحمه الناس بعض الله سبحا ن
فتؤخممذ إسممرائيل بنممي عممن تجممدها والغالب عالم من هذه تقع كيف تقول

 الكتاب لي لمعارضتها ينتبه ول مسلمة
. انتهت المناقشات أظن ، وتعالى تبارك الله قال

...:  الطالب
 ؟ إيش ؟ : كيف الشيخ

رن ي  فإ قذا ((  فف ي فإ لل رل لن رضل فبي رن ي* دم فإ دت   لن رم لم آ دكفف رب رر فن فب دعاو رم لسفف )) رفدا
قا (( إن ي التوكيد يقتضي المقام ) ل ن) (( إنبم مؤكدة هذه ) الجملة) إذ

قا:  وقوله أعبففد ل لفف ي (( ومدا:  لقمموله اللممه غير عبدتم إ ن ) أي) (( إذ
: لقمموله آلهممة دونممه مممن اتخممذت إ ن نقممدر أ ن ) ويجممولز) فطرن ي الذ ي

قا ) و) آلهة دونه من (( أأتخذ وإذا الحممال على تدل ظر ف ) هنا) (( إذ
الثلثممة فهممذه الماضممي علممى تمدل ظممر ف وإذ المستقبل على تدل ظر ف

اا الزما ن تقاسمت ذلممك لغيممر وتأتي للماضي وإذ للمستقبل وإذا للحال إذ

3



ال للتعليممل تأتي كما إذ قا (( إن ي مث هنمما ) اللم) مففبين ضففلل لففف ي إذ
 بمؤكدين مؤكدة فالجملة للتوكيد

) قال) مبين ضلل (( لف ي غيره عبدت أو آلهة معه اتخذت إ ن يعني 
إ ن ثم الصواب جادة عن النسا ن يتيه أ ن هو " والضلل " بين:  المؤلف

كا ن جهل عن كا ن وإ ن عليهم المغضوب طريق طريقه كا ن علم عن كا ن
: فقممال الفاتحممة سممورة فممي تعممالى الله ذكر وقد الضالين طريق طريقه

* عليهففم أنعمففت الففذين * صففراط المستقيم الصراط (( اهدندا
الممذي هممم عليهممم ) فالمغضمموب) ولضففدالين عليهففم المغضاوب غير

، علممم غيمر عمن جمانبوه الممذين همم والضممالو ن علمم عمن الصواب جانبوا
علممم عممن بالصممواب عملمموا الممذين هممم عليهم الله أنعم الذين والمهتدو ن

ال كونه ووجه اا ضل المواجب عمن حيدة أنه الله دو ن من آلهة اتخاذ أي مبين
اا ال شرع اا فالواجب وعق اا نتخذ أل شرع جميممع بممه جمماءت كممما الله مع إله

ال والواجب الرسل هممو وتعممالى سممبحانه الله ل ن الله مع آلهة نتخذ أل عق
معه نتخذ فكيف والضرر النفع بيده الذي وهو وفطره النسا ن خلق الذي
 ، تضر ول تنفع ول تخلق لم آلهة
رن ي((  دت فإ لن رم لم آ دك رب رر فن فب دعاو رم لس عز بالله آمن أنه الله رحمه  أعلم)) رفدا

أعبففد ل لفف ي (( ومففدا:  قممال ) وهنمماك) بربكففم (( آمنت:  وقال وجل
اا ليس أنه إلى ) إشارة) فطرن ي الذ ي  للجميع رب هو بل وحده له رب

بممأمور اليما ن يتضمن وجل عز بالله ) واليما ن) بربكم آمنت (( إن ي 
: قمموله فممي بممه صممرح وهنمما بربمموبيته واليممما ن بوجمموده : اليممما ن أربعممة

: اليممما ن والثممالث ، للوجممود إثبممات الربوبية ) فإثبات) بربكم (( آمنت
بالربوبيممة متفممرد أنممه أي ، وصممفاته بأسمممائه : اليممما ن والرابممع بممألوهيته
اا علينمما ) مممر) (( آمنت:  وقمموله والصفات والسماء واللوهية أ ن كممثير

يفسممرو ن الممذين المفسممرين مممن كممثير عنممد التصممديق اللغممة في اليما ن
قال ، التصديق من أخص فهو والعترا ف : القرار معناه إ ن وقيل اليما ن

)) بربكففم (( آمنت:  قوله على عاطفة هذه ) الفاء) (( فداسمعاون: 
وهممذا قممولي اسمممعوا ) أي) (( اسمعاون:  وقمموله كلهمما الجملة على أو

ولهممذا عليهممم للحجممة وإقامممة لقوله مراغمة بإيمانه الله رحمه منه إعل ن
  قتلوه العل ن هذا أعلن لما

الجنففة ادخففل مففاوته عند له قيل فمدات فرجماوه: "  المؤلف قال 
قدا دخلهدا وقيل ولممم بهممم يممأبه ولممم وراغمهم العل ن هذا أعلن " لما حي

بعممد له فقيل فقتلوه رجموه حينئذ توعدوه أنهم أعلم والله والظاهر يهمه
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اللممه أعممدها الممتي الدار هي والجنة للتكريم هنا المر ، الجنة : ادخل موته
علممى خطر ول سمعت أذ ن ول رأت عين مال فيها لوليائه وتعالى سبحانه

فممي يعممذب النسمما ن ل ن ممموته ) بعد) الجنة ( ادخل:  وقوله بشر قلب
الشممر أهممل مممن كا ن وإ ن ينعم فإنه الخير أهل من كا ن فإ ن ينعم أو قبره
ادخممل لممه قيممل ) لممما) يعلمففاون قاوم ي ليت (( يدا:  قال ، يعذب فإنه

يعلمففاون قاوم ي ليت (( يدا:  قال إكرام أمر قلت كما المر وهذا الجنة
نممداء حممر ف ) وليسممت) (( يدا " يعني تنبيه حرف: "  يقول ) المفسر)

دخلممت فممإذا اسممم على إل تدخل ل للنداء التي ويا حر ف على دخلت لنها
فممي علينمما مممر وقممد للنممداء تكممو ن ل فإنهمما عليممه دخولهمما تصممح ل ما على

فممإذا عليممه النممداء يمما دخول ، النداء ؟ إيش علماته من أ ن السم علمات
مثممل حممر ف علممى دخلت سواء للتنبيه فإنها اسم غير على النداء يا دخلت
تكممو ن ممما وأكممثر فعممل علممى دخلممت ) أو) يعلمففاون قاوم ي ليت (( يدا

للتنبيه تكو ن فإنها المر فعل الفعال على دخولها
السممياق بحسممب ويقممدر محممذو ف والمنممادى نداء حر ف تكو ن أ ن ويجولز 

لممي غفممر بممما يعلمممو ن قومي ليت يا يارب فنقول نقدرها الية هذه فمثل
للنممداء : أنهما والثاني للتنبيه أنها : أحدهما وجها ن إعرابها في فصار ، ربي

(( ليت:  وقمموله السممياق يقتضمميه ممما بحسممب ويقدر محذو ف والمنادي
ولعممل للتمنممي ) هنمما) (( ليففت) ) رب ي ل ي غفر بمدا يعلماون قاوم ي
يكممو ن والممترجي تعممذر فيممه فيممما يكو ن التمني أ ن بينهما والفرق للترجي

وتممارة ليممت فيممه تسممتعمل فتممارة ذلممك بيممن كمما ن وما حصوله يقرب فيما
، لعممل فيممه تستعمل حصوله قرب : ما ثلثة فالحوال ، لعل فيه تستعمل

اا ذلك بين كا ن وما ، ليت امتنع وما اا لعل فأحيان قربممه بحسممب ليت وأحيان
، القرب من أو التعذر من

(( بمدا:  قممال ولهممذا له حصل ما ) يعلمو ن) يعلماون ليت يدا (( قدال 
(( بمففدا) ) المكرميففن مففن (( وجعلنفف ي ) بغفرانممه) ربفف ي ل ي غفر
بمعنممى هنمما ) والعلممم) (( يعلماونبم متعلقة هنا ) الباء) رب ي ل ي غفر

حلهمما كممما ) مصممدرية) (( مدا و واحممد مفعول إلى إل تتعدى فل المعرفة
نتممذكر أ ن ينبغممي " وهنمما بغفرانه: "  قممال مصممدر إلممى وأولهمما المفسر

. خالد يا نعم ؟ لنا يذكرها الذي فمن ما معاني
...:  الطالب
" يعنممي " سممتفهم عشممرة معانيهمما صممار تمممام ومصممدر : تعظيممم الشمميخ

" " بكممف " نكممرة " لنكرها " تعجبية فاعجب الوصل " شرط  الستفهام
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" مصممدر " للتعظيممم " تعظيممم " لزائممدة " ذي " نافيممة " ونفممي كمما ف
وعلمممة مصممدرية الخير المعنى أو الخير القسم من هي فهنا  "مصدرية
إلممى يحمول بمصمدر بعمدها مما يسمبك أو بعدها وما تسبك التي المصدرية

سممتر هممي المغفرة أ ن لنا ) تقدم) رب ي ل ي غفر (( بمدا:  وقوله مصدر
فيممه أو معنيا ن فيه والمغفر المغفر من مأخوذة لنها عنه والتجاولز الذنب
:  شيئا ن

. الرأس يستر لنه : الستر أحدهما
ليتقممي القتممال فممي المغفر رأسه على يضع النسا ن ل ن : الوقاية والثاني

غفففر (( بمدا:  قممال ثممم فقط الستر بمعنى المغفرة وليست السهام به
الربوبيممة ل ن الخاصة الربوبية من وهي إليه الربوبية ) فأضا ف) رب ي ل ي

الشمماملة : هممي العامممة الربوبيممة ، خاصممة وربوبيممة عامممة : ربوبية نوعا ن
تقتضممي كممما الخلممق فممي والتصممر ف التممدبير مقتضاها التي الخلق لجميع
اللممه فربوبية المربوب بهذا عناية فيها يكو ن التي : هي والخاصة ، حكمته
قممول في النوعا ن أو القسما ن اجتمع وقد وأوليائه لرسله وتعالى سبحانه
دلاوا:  السحرة رقدا نندا ((  رم رب آ رر رن فب فمي رل رعدا لل رب* ا رر رسى   رن دماو درو رهففدا )) رو

ذلممك ويقابممل ، : خاصممة والثانيممة : عامممة فممالولى]121:122[العممرا ف
لن:  تعالى كقوله فالعامة وخاصة عامة فإنها العبودية فإ لل ((  لن دك فففف ي رمفف

فت راوا رم نس فض ال لر ل
ر نل روا فت ي فإ فن آ رمفف لح نر قدا ال لبفف والخاصممة]93)[مريممم:) رع

: كقوله
دد  ربدا فع رو فن ((  رم لح نر رن ال فذي نل رن ا دشاو لم رلى ري فض رع لر ل

ر قندا ا لاو )[الفرقمما ن:) ره
: تعممالى كقمموله للرسممل تعالى الله عبودية وهي أخص فيها والخاصة]63

رك رر ربدا رت فذ ي ((  نلفف رل ا نز رن رنفف رقففدا لر دف لل رلففى ا فه رع فد لبفف : قممال]1)[الفرقمما ن:) رع
(( وجعلنفف ي ، خاصة ؟ ل وإل خاصة ربوبية ) هنا) رب ي ل ي غفر (( مدا

الجنممة ) لممدخوله) المكرميفن مفن (( جعلن ي ) نعم) المكرمين من
قبممل مممن وإكممرام اللممه قبممل مممن إكممرام للنسمما ن إكرام الجنة دخول ل ن

مم باب كل من عليهم يدخلو ن الملئكة فإ ن الملئكة رسل لم ((  دك لي رل رمففدا رع فب
لم دت لر رب رم رص لع فن ربى رف لق فر دع ندا الولممدا ن جهممة مممن إكممرام]24)[الرعممد:) الفف

اللتممي الزوجممات جهممة مممن إكرام ، الجنة لهل خدم هم الذين المخلدو ن
جهممة مممن إكممرام ، جا ن ول قبلهم إنس يطمثهن لم الطر ف قاصرات هن

فممي ممما اللممه نممزع قممد متقممابلين سممرر علممى إخمموا ن فإنهم لبعض بعضهم
لبعممض بعضممهم مممن إكممرام فيه يكو ن أ ن لبد هذا ومثل غل من صدورهم

فمإنه المخلمص الناصممح المممؤمن الرجمل هذا ومنهم مكرمو ن الجنة فأهل
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علممى هممم الممذين المصلين ذكر لما وجل عز الله قال الجنة بدخول مكرم
رك:  بقمموله الصممفات هممذه ختممم دائمممو ن صمملتهم فئفف رل لو دأ لت فففف ي ((  ننففدا رج

رن دماو رر لك المكرمين من (( وجعلن ي:  هنا قال ولهذا]35)[المعارج:) دم
آيممة كل فائدة نأخذ أ ن على اتفقنا أننا أظن لننا اليات هذه فوائد ) نأخذ)

.  طيب
رن ي:  تعممالى اللممه قممال فإ قذا ((  فف ي فإ لل رل لن رضففل فبيفف اليممة هممذه  فممي)) دم

اا وأشده الضلل أبين من : بيا ن الكريمة آلهة الله مع النسا ن يتخذ أ ن تيه
قا (( إن ي:  لقوله ) .) مبين ضلل لف ي إذ
اا المخماطب كا ن إذا التأكيد ينبغي : أنه ومنها المنكمر حمال حماله أو منكمر

إ ن إني ويقول آلهة الله مع اتخذوا الذين قومه يخاطب ؟ من يخاطب لنه
:  بمؤكدين ؟ بكم الجملة أكد ولهذا مبين ضلل لفي الله مع آلهة اتخذت
الحق عن ضل من كل أ ن الكريمة الية من يؤخذ وربما ، ) واللم) (( إن

((:  لقمموله الحق خالف ما بقدر الضلل من أصابه الحق خالف من كل أو
اا يكممو ن قد الضلل أ ن ) فيفيد) مبين ضلل لف ي اا يكممو ن وقممد خفيمم بينمم

اا . واضح
اللممه وحدانيممة قممرر لنه الرجل هذا نصح : كمال الكريمة الية فوائد ومن

الففذ ي أعبففد ل لفف ي (( ومدا:  بقمموله سممبق ممما منها أمور بعدة وجل عز
ضمملل فممي المشممرك لكممو ن بممه الشرك من : التحذير ) ومنها) فطرن ي

يممذكر أ ن الحممق إلممى دعا إذا وجل عز الله إلى للداعي ينبغي وهكذا مبين
والسمموء الضلل من مخالفته في ما يذكر وأ ن الفضائل من لزومه في ما

. والترهيب الترغيب بين يجمع حتى
فممي وكمما ن آلهمة اللمه مممع اتخمذ ممن عكس : أ ن الكريمة الية فوائد ومن

أصماب لنمه واضممح بيمن مبين هدى على فهو الله وحد من أ ن مبين ضلل
.  الرسل به جاءت ما وأصاب الفطرة

: اليممة هممذه مممن ) يستفاد) فداسمعاون بربكم آمنت (( إن ي:  قال ثم
يعلممن يممؤمن إنسا ن وكل وجل عز بالله اليما ن بإعلنه الرجل هذا فضيلة
لن:  تعالى الله قال وفضيلة مزية له ذلك فإ ن بالله إيمانه رم رو دن ((  رسفف لح رأ

قل لاو لن رقفف نمفف رعففدا فم رلففى رد فه فإ نلفف رل ال فمفف رع قحدا رو فل رل رصففدا رقففدا فنفف ي رو نن رن فإ فمفف
رن فمي فل لس دم لل اا يخممف ولممم المسمملمين مممن بممأنه أعلن]33)[فصلت:) ا أحممد

. الله سوى
آمممن أنممه القمموم هممؤلء أمممام أعلن حيث الرجل هذا شخصية : قوة ومنها
اا كمما ن إذا العبادة في له مخلصين يكونوا أ ن يستلزم الذي بربهم وآمن ربمم
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أ ن فممالواجب ربكممم اللممه كمما ن فممإذا بممذلك عليهممم الحجممة أقممام كممأنه لهم
ذلممك علممى ،لزد شخصيته قوة على يدل وهذا آلهة معه تتخذوا ول توحدوه

أنممي اسمممعوا بكممم أبممالي ل ) فأنمما) (( فداسمعاون:  فقممال تحداهم أنه
. ربكم لنه توحدوه أ ن يجب الذي بربكم آمنت
ة الية فوائد ومن ة تعمالى اللمه ربوبيمة : بيما ن الكريم : قمال حيمث العام

اا مشركين كونهم ) مع) (( بربكم .  العامة الربوبية من وهذا كفار
)) يعلمففاون قففاوم ي ليففت يففدا قففدال الجنففة ادخل (( قيل:  قممال ثم

ادخففل (( قيل:  لقوله القبر نعيم : إثبات الكريمة الية هذا من يستفاد
رن:  تعممالى قمموله مثممل القممرآ ن مممن آيممات لممذلك ) ويدل) الجنة فذي نل (( ا

دم ده نفدا راو رت دة رت رك فئ رمل لل رن ا فبي ري رن رط دلاو دقاو مم ري دم رسل دك لي رل دلاوا رع دخ لد رة ا نن رج لل )) ا
دم(( ]32[النحل: ده نفدا راو رت دة رت رك فئ رمل لل رن ا فبي ري حال ) هذه) (( طيبين) ) رط

عند يقولو ن الملئكة كو ن حال يعني الملئكة من : حال يقولو ن الهاء من
آيممة فيممه ، القممبر نعيم إثبات الية هذه من فيستفاد ، الجنة ادخلوا توفيهم
. القبر نعيم إثبات ؟ هي ما حجاج يا أخرى

...:  الطالب
(( قففل إلممى الفاتحة ) من) الكتداب * ذلك (( الم من : القرآ ن الشيخ
. ) نعم) النداس برب أعاوذ

...:  الطالب
. نعم ، هذه : ما الشيخ

...:  الطالب
لاول ، : ل الشيخ رل رف رذا ((  فت فإ رغ رل رم رب دقاو لل دح لل لم* ا دت لن رأ رو لذ   فئ رن رن فحي درو دظ * رتن
دن لح رن دب رو رر لق فه رأ لي رل لم فإ دك لن لن فم فك رل رن ل رو درو فص لب قمموله إلى]85)[الواقعة:) دت

نمدا:  رأ رف لن ((  رن فإ رن ركدا رن فم فبي نر رق دم لل مح* ا لو رر رف من   رحدا لي رر دة رو نن رج لم رو فعيفف )) رن
((:  قال ثم الموت ) حين) بلغت إذا (( فلاول:  قال فهنا]89[الواقعة:

نمدا رأ لن رف رن فإ رن ركدا رن فم فبي نر رق دم لل مح* ا لو رر رف من   رحدا لي رر دة رو نن رج لم رو فعي  ومنها)) رن
)) الجنففة (( ادخل قيممل هممذا ) ل ن) الجنة ادخل (( قيل:  الية هذه
ممما كممأنه قممبره فممي ينعممم الميت أ ن على دليل فهو ال ن الساعة تقم ولم

إلممى بمماب لممه ويفتممح الجنممة مممن ويفرش الجنة من يلبس لنه الجنة دخل
. دخلها فكأنه ونعيمها روحها من ويأتيه الجنة

...:  الطالب
الممروح تبلغ ) حين) المقربين من كدان إن (( فأمدا ل ن ل ، : ل الشيخ

. نعم أي الحلقوم
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...:  الطالب
. يعني : ال ن الشيخ
) فيممه) يعلمففاون قففاوم ي ليففت يففدا قففدال الجنة ادخل (( قيل طيب
الساعة أ ن ) مع) الجنة ادخل (( قيل:  لقوله القبر ؟ إيش نعيم إثبات

. الجنة الناس يدخل ولم بعد تقم لم
اا كا ن الرجل هذا : أ ن فوائدها ومن طيب ، مممماته وبعممد حيمماته فممي ناصح
مممماته وبعممد علينمما مممر كما وجل عز الله توحيد إلى قومه دعا حياته ففي
ويتبعمموا يؤمنوا أ ن ؟ إيش أجل من له الله بغفرا ن يعلمو ن قومه أ ن تمنى

اا إل تلقاه ل المؤمن أ ن على دليل وهذا الرسل يكو ن موته بعد حتى ناصح
اا يرجعو ن لعلهم له الله غفر بما يعلمو ن قومه أ ن تمنى الرجل فهذا ناصح

. آمن كما فيؤمنو ن
آيممات ذلممك علممى دل وقممد الجنممة وجممود : إثبممات الكريمة الية فوائد ومن

دعاوا:  تعممالى قمموله مثممل كممثيرة وأحاديث فر رسدا رو رلففى ((  لة فإ رر فففف لغ لن رم فمفف
لم دك رب لة رر ننف رج رهدا رو دضف لر دت رع راوا رم نسف دض ال لر ل

ر لت روا ند فعف رن دأ فقيف نت دم لل )[آل) فل
وقممد ، كممثيرة هممذا فممي والنصمموص التهيئممة بمعنممى والعداد]133عمرا ن:
صمملة يصمملي وهممو وسلم عليه الله صلى النبي على والنار الجنة عرضت

الكسو ف
اا الجنة تبقى وهل طيب  أهممل بيمن عليممه متفممق وهمذا نعمم الجواب ؟ أبد

اا عليممه متفق وهو ال ن موجودة النار ، السنة وهممل أهممل السممنة بيممن أيضمم
وقممد ذلك في صريحة اليات ل ن تفنى ل أنها به المقطوع الصحيح ؟ تفنى
عبمد يما هممي مما كتممابه من آيات ثل ث في فيها الخلود تأبيد تعالى الله ذكر

. القرآ ن من آيات ثل ث في الله ذكرها النار في الخلود تأبيد ؟ الوهاب
...:  الطالب
فهممد النساء سورة في طيب والجن والحزاب النساء سورة : في الشيخ

. نعم ، تذكرها ما ،
...:  الطالب
. : طيب الشيخ

...:  الطالب
نن:  الشيخ فإ رن ((  فذي نل دروا ا رف دماوا رك رل رظ لم رو فن رل دك ده ري نل رر ال فف لغ ري لم فل دهفف رول رل

لم ده ري فد له ري ققدا فل فري نل*  رط فإ رق   فري رم رط نن ره رن رج فدي فل رهدا رخدا قدا ففي ربفف )[النسمماء) رأ
. الحزاب سورة في طيب]168:169

...:  الطالب
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. هي ول البقرة في هذه ل، ، : ل الشيخ
...:  الطالب
نن:  الشيخ فإ ره ((  نل رن ال رع رن رل فري فف ركدا لل ند ا رعفف رأ لم رو دهفف قرا رل فعي رن* رسفف فدي فلفف رخدا  
رهدا قدا ففي رب رن ل رأ ددو فج ييدا ري فل قرا رول رو فصي في الثالثة الية ،]65)[الحزاب:) رن
. خالد الجن سورة

...:  الطالب
لن ((:  الشيخ رم فص رو لع ره ري نل ده ال رل دساو رر نن رو فإ ده رف رر رلفف رم رنففدا ننفف ره رن رج فدي فلفف رخدا
رهدا قدا ففي رب فيهمما النممار أهممل تأبيد في صريحة آيات ثل ث هذه]23)[الجن:) رأ

. نعم
...:  الطالب
ومممع بالتأبيممد التصممريح المهممم طيممب ، نعم فيها داموا ما  ، ل ، : ل الشيخ

: بأنهم يقولو ن كانوا أنهم السلف بعض عن ذكر بالتأبيد التصريح مع ذلك
اا قوله فإنه قاله من قاله مهما لشك القول هذا ولكن ، تفنى عليه مردود
.   طيب
بممالمغفرة آمممن مممن علممى وجممل عممز اللممه : منة الكريمة الية فوائد ومن

وسممبب للمغفممرة سممبب اليممما ن أ ن الفائممدة هممذه علممى فيتفرع والكرام
. للعبد تعالى الله لكرام

قمموله من هذا ويستفاد المكروه بزوال إل النعيم يتم ل : أنه فوائدها ومن
) .) رب ي ل ي غفر (( بمدا: 

اا ومنها ؟ هذا كيف التحلية قبل التخلية : أ ن الدباء بعض إليه أشار ما أيض
مففن (( وجعلنفف ي وإلزالممة تخلية ) وهذا) رب ي ل ي غفر (( بمدا:  لقوله

ال تنظفهمما امممرأة تحلي أ ن أردت لو ولهذا تحلية ) هذا) المكرمين ثممم أو
تجممد ول يليممق ممما نعممم نظيفة غير وهي الحلي ألبستها لو ، الحلي تلبسها
ال اا طيممب نعممم أي فيها جما الكممرام تسممبق المغفممرة أ ن منهمما يسممتفاد إذ

قممر ن إذا وجل عز الله أ ن الغالب فإ ن التتبع القاعدة لهذه ويدل والرحمة
: يقممول طيممب الرحيممم علممى الغفممور يقممدم الرحيممم الغفور السمين بين

) .) رب ي ل ي غفر (( بمدا
اا الية فوائد ومن ) فهمممذه) (( رب ي:  لقوله الخاصة الربوبية : إثبات أيض
. الخاصة الربوبية من

بممل الرجممل بهممذا يختممص ل وجل عز الله إكرام الكرام : أ ن فوائدها ومن
:  لقوله الله يكرمهم عالم هناك

10



كفعله النسا ن يفعل أ ن على حث ) ففيه) المكرمين من (( وجعلن ي
: قممال بممل ، وأكرمنممي ربممي لممي غفممر : بممما يقممل ولممم نمماله ممما لينممال

اا ليممس الكممرام أ ن ) ليممبين) المكرمين من (( وجعلن ي بممل بممه خاصمم
.  كعمله بعمل قام من لكل موجود الكرام

رمدا:  تعالى قال ثم رو رندا ((  لل رز رلى رأن فه رع فم لاو لن رق فه فمفف فد لعفف لن رب لد فمفف رن دجنفف فمفف
فء رمدا نس رمدا ال نندا رو رن دك فلي فز )) أنزلندا (( ومدا )) دمن

" حبيب أ ي: "  المؤلف ) قال) قاومه (( على:  وقوله ) نافية) (( مدا 
، القصممة المهممم ، يهمنمما ل اسمممه أ ن سممبق وقد حبيب اسمه أ ن على بناء

(( ، أيديهم على ومات هلك أ ن بعد من ) أي) بعده من قاومه (( على
اسممتقام حممذفت لممو لنها لزائدة ) هذه) (( من) ) السمداء من جند من

اا قومه على أنزلنا : وما قال لو بدونها الكلم يسممتقيم ، السممماء مممن جند
الملئكممة فممإ ن ملئكممة ) أي) السففمداء مففن جند (( من:  وقوله الكلم
رمدا ((:  تعالى الله قال وجل عز الله جنود دم رو رل لع رد ري دناو رك دج رب نل رر راو فإ )) دهفف

نن:  تعالى وقال]31[المدثر: فإ رو رندا ((  رد دم دجن ده رن رل دباو فل رغدا لل )[الصمممافات:) ا
)) منزلين كندا (( ومدا"  لهلكهم: "  قال لكن الملئكة فالجند]173

منزليممن كنمما : وما وقيل أحد لهلك الملئكة تنزل فلم أحد لهلك ملئكة
السممماء مممن ملئكممة اللممه يبعممث أ ن مممن وأحقر أقل لنهم ، هؤلء لهلك
اا هنا النفي فيكو ن القرب هو وهذا تهلكهم ل ن القمموم بهممؤلء ؟ بمن خاص

تعممالى اللممه فأنزل حنين غزوة في ملئكة وأنزل بدر في ملئكة أنزل الله
اا وكممذلك الجنود رندا (( الحممزاب غممزوة فممي أيضمم لل رس لر أ

ر لم رف فهفف لي رل قحففدا رع فري
قدا دناو دج لم رو رهدا رل لو رر اا) منزليفن كنفدا ((مفدا ولكن]9)[الحزاب:) رت ) جنممود

اا لهؤلء بعض وقال الصحيح هو المؤلف عليه مشى الذي وهذا لهم احتقار
رمدا:  العلماء رو رندا ((  لل رز رلى رأن فه رع فم لاو لن رق فه فم فد لع لن رب لد فم رن دجن فء فم رمدا نسفف ال

عليممه مشممى ممما لكن الملئكة به تنزل الوحي ل ن ورسل وحي من ) أي)
. أعلم والله بعد فيما يأتي ما بدليل أصح المؤلف

لن:  قال  فإ لت ((  رن نل ركدا قة فإ رح لي قة رص رد فحفف : " المؤلممف ) قممال) (( إن) ) روا
نستحضر أ ن وينبغي نافية ) هنا) (( إن نافية فهي هذا " وعلى ما بمعنى
قممام : إ ن قلت لو كما وشرطية ؟ بعد إيش هنا كما نافية تأتي ، إ ن معاني

كرام كانت مالك " وإ ن مثل الثقيلة من ومخففة اثنين هذا عمرو قام لزيد
 ؟ بعد " إيش المعاد ن
...:  الطالب
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. تأتي ما إ ن تأتي ما : ل الشيخ
...:  الطالب
:  كقوله لزائدة وتأتي ، كأ ن هذه : ل الشيخ

"  الخزف أنتم ولكن صريف ول  ذهب د أنتم إن مدا غدانة  بن ي"
نعممم ولزائممدة الثقيلممة من ومخففة وشرطية : نافية أوجه أربعة على تأتي
((:  تعممالى كقمموله إل بدو ن نافية تكو ن وقد نافية فهي إل بعدها أتت وإذا
لن لم فإ دك رد لن لن فع لن فم رطدا لل رذا دس رهفف لكممن عنممدكم ممما إ ن أي]68)[يممونس:) فب

، إل مممع إل نافية تأتي أل يلزم ول نافية فهي إل بعدها أتت إذا أنه القاعدة
لن ((:  كقمموله إل بممدو ن نافيممة تممأتي قممد بللزم ليممس ل لم فإ دك رد لنفف لن فع فمفف

لن رطدا لل رذا دس ره كففدانت (( إن:  تعالى الله قال ، طيب عندكم ما  يعني)) فب
عمماقبهم الممتي عقمموبتهم كممانت ما " يعني عقاوبتهم: "  المفسر ) قال)

" جبريففل بهففم صففداح) " ) واحففدة صففيحة (( إل بكفرهممم بهمما اللممه
رذا(( فإ رف لم   رن ده ددو فم إل هممي ما جند وإلى عناء إلى احتاجوا ما  يعني)) رخدا

" جبريل: "  قمممال والمؤلف الصائح وتعالى سبحانه الله يبين ولم صيحة
اللممه أبهمه ما نبهم أ ن علينا الواجب ل ن بدليل إل بهذا نجزم أ ن ينبغي ول
هممذا وعلممى صحيح دليل هذا بتعيينه يرد ولم صحيح بدليل تعيينه يرد أ ن إل

، واحممدة صمميحة أنهمما المهم ، الصائح هذا من نجزم ول بهم : صيح فنقول
)) خدامفدون هفم (( فإذا:  قممال ولهممذا آخرهممم عممن فهلكمموا بهم صيح

بعممدها ممما أ ن أي قبلها وما بعدها ما تعاقب على تدل فجائية ) هنا) (( إذا
وتممأتي تفاجيء لنها فجائية سميت ولهذا مباشرة قبلها كا ن ما عقب وقع
اا أنمما ، وجممل عممز اللممه قممال آخرهممم عن خمدوا بهم صيح أ ن حين من فور
هففم (( فإذا:  يقممول طيممب... يصمملح واحد كل هذا منكم يتكرر أل أرجو

هممؤلء أ ن نعممر ف " وبهممذا ميتففاون سففداكتاون هففم فإذا) " ) خدامدون
.  والشمول الجمع يفيد ) ضمير) (( هم ل ن آخرهم عن ماتوا
ريدا:  تعالى الله قال قة ((  رر لسفف رلففى رح فد رع ربففدا فع لل ممممن ونحمموهم ) هممؤلء) ا

حسرة يسمى والندم التألم شدة الحسرة أي وهي فأهلكوا الرسل كذبوا
العبففداد على حسرة (( يدا:  قوله فاحضري أوانك هذا أي مجالز ونداؤها

قال ، مضى ما على والحز ن والتحسر والتألم الندم شدة هي ) الحسرة)
لذ:  تعممالى اللممه فإ رأ ((  نر ربفف رن رت فذي نلفف دعففاوا ا فب لت رن ا رن فمفف فذي نلفف دعففاوا ا رب نت دوا ا رأ رر رو

رب رذا رع لل لت ا رع نط رق رت دم رو فه دب فب ربدا لس رل رل* ا رقدا رو رن   فذي نل دعاوا ا رب نت لاو ا نن رلفف رنففدا رأ رل

قة نر رأ رك نر رب رت رن لم رف ده لن رمدا فم دءوا رك نر رب ننففدا رت رك فم فل رذ دم ركفف فهفف فري ده دي نلفف لم ال ده رل رمففدا لع رأ

لت ررا رس لم رح فه لي رل هفم (( ومفدا وآلم نممدامات أي]166:167)[البقممرة) رع
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) حسممرة) العبففداد على حسرة (( يدا:  ) وقوله) الندار من بخدارجين
علممى تحسممروا وأنهممم المكممذبو ن هممم القائممل أ ن قيممل ؟ ممن العباد على

ومممتى السممبب بينمموا ) ثممم) العبداد على حسرة (( يدا:  وقالوا أنفسهم
ونحمموه الرجممل هذا من يعني الرسل أتباع من الحسرة : إ ن وقيل ، يكو ن
ولكن وجل عز الله من التحسر : إ ن وقيل العباد هؤلء على يتحسر تقول
أنفسممهم علممى العباد حسرة يبين أنه المعنى بل به يتصف أنه معناه ليس

مممن قريبة على فتكو ن عليهم واقعة العباد على واقعة حسرة : يا فيقول
 .  يبين تعالى الله أ ن يعني من معنى
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